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LANGEROVY KYRETY

R080 Langerova kyreta 3-4
Určena na horní moláry a premoláry.

R083 Langerova minikyreta 3-4
Určena na horní moláry a premoláry.

R081 Langerova kyreta 5-6
Univerzální kyreta s dvěma ostřími 
a zaoblenou patkou na přední zuby.

R084 Langerova minikyreta 5-6
Univerzální minikyrety na přední zuby s úzkými 
choboty.

R082 Langerova minikyreta 1-2
Určena na dolní moláry a premoláry.

R079 Langerova kyreta 1-2
Určena na dolní moláry a premoláry.

R087 Langerova kyreta 17-18
Je srovnatelná s Graceyho kyretou 17-18 na dolní a horní 
zuby, ale má univerzální ostří. 
Umožňuje vynikající přístup k molárům.

R088 Langerova minikyreta 17-18
Je shodná s Langerovou kyretou 17-18,  
ale má zmenšené patky.

R089 Scaler/Minikyreta
Úsporná univerzální Langerova kyreta 5 s důmyslným 
vytvarováním pro přední zuby. Na jednom konci má 
ostří normální velikosti, na druhém konci pak malé 
ostří pro hluboké a úzké choboty.

UNIVERZÁLNÍ
KYRETY
• Jsou vhodné na všechny plošky zubů v celé ústní dutině.

• Na obou koncích kyrety jsou navzájem rovnoběžná dvojitá ostří.

• Hrana ostří je kolmá k dříku.
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KYRETY McCALL

R069 Kyreta McCall 13-14
Univerzální kyreta McCall s dvojitým ostřím 
a zaoblenou patkou. Zvlášť vhodné na premoláry.

R070 Kyreta McCall 13S-14S
Univerzální kyreta McCall s dvojitým ostřím a zalomenou 
patkou. Zvlášť vhodné do mezizubních prostorů.

R072 Kyreta McCall 17S-18S
Zúžená verze kyrety McCall 17-18.

R071 Kyreta McCall 17-18
Univerzální kyreta McCall s delším zakřivením, dvojitým 
ostřím a se zaoblenou patkou. Má delší ostří než kyreta 
Younger Good 7-8 a je zvláště vhodná na moláry.

KYRETY COLUMBIA

R064 Kyreta Columbia 13 -14
Univerzální kyreta Columbia s dvojitým ostřím  
a zaoblenou patkou na všechny zubní plošky.

R066 Kyreta Columbia 2L-2R
Tužší univerzální kyreta na moláry, nyní se používá 
univerzálně.

R067 Kyreta Columbia 4L-4R
Tato kyreta na moláry má kratší dřík než kyrety 
Columbia 2L-2R.

SPECIÁLNÍ KYRETY

R076 Kyreta Rule 3-4
Velmi rovná, se zaoblenou patkou a malým úhlem čela.

R077 Kyrety Younger Good 7-8
Tato pěkně zakřivená univerzální kyreta má podobný 
vzhled jako kyrety McCall 17S -18S, ale je kratší.

R099 23A
Pro subgingivální ošetření bukálních i linguálních ploch 
ve všech kvadrantech ústní dutiny.

BARNHARTOVY KYRETY

R060 Barnhartova kyreta 1-2
Tenká univerzální kyreta s prodlouženým koncem dříku.

R061 Barnhartova kyreta 5-6
Má delší konec dříku než kyrety Columbia 13-14,  
ale kratší než Barnhartovy kyrety 1-2.




